
Bem-vindo ao Capítulo 6!

COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS

Olá! Eu sou o Tomás! 
Vamos continuar com o 
nosso curso. Estamos no 

Capítulo 6.



O wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", 
é um projeto Europeu que pretende dar formação sobre os aspetos essenciais do 

processo de internacionalização.

O curso wINGS tem 6 capítulos: Mentalidade Empreendedora; Competências 
Principais para o Empreendedorismo; Gestão da Incerteza; Comunicação 

Intercultural; Competências de Marketing e Vendas e Competências 
Empresariais.

Através da nossa componente de jogos virtuais, será envolvido em situações 
reais de empreendedorismo e irá adquirir um conjunto de competências que o 

irão preparar para uma aventura de internacionalização de sucesso.

O wINGS foi criado por um consórcio de seis organizações especializadas quer 
em educação, quer em empreendedorismo. Para mais informações sobre o 
projeto wINGS, não hesite em nos contactar em https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Estes são os temas 
abordados neste capítulo.

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAGEM

1. O que são Competências 
Empresariais?

2. Um Bom Líder
3. Gestão do Negócio
4. Competências de Gestão
5. Objetivos do Negócio
6. Atividades Práticas
7. Cenário de Jogo



Competências e capacidades pretendidas

No fim deste capítulo 
será capaz de:

• Compreender e reconhecer competências-chave e know-how úteis no 

contexto comercial e organizacional

• Compreender a importância das competências empresariais mais 

essenciais

• Determinar que combinação de competências é necessária para um líder

• Saber a importância das competências técnicas e pessoais para um líder

• Conhecer o processo do planeamento nos negócios

• Saber como transformar competências empresariais em Melhores 

Práticas



1. O que são Competências Empresariais?



Competências Empresariais

Competências Empresariais incluem
um conjunto de competências,
experiências, capacidades e pontos
de vista de especialistas que pode
utilizar na gestão do seu negócio.
Enquanto recurso partilhado, o
conhecimento define e afeta todas as
atividades do seu negócio.

Ser um empreendedor significa que tem 
de gerir não só terceiros, como também 
a si próprio. As suas competências têm 
de ser extensas de modo a ter sucesso. 
Um empreendedor deve ser capaz de 
utilizar COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS 
para gerir eficazmente pessoas, 
orçamento, operações e, em alguns 
casos, investidores.



Competências Empresariais significa…
✓ Analisar o quadro geral de uma 

organização e comportamento 
do consumidor.

✓ Ter consciência das 
necessidades de terceiros e 
recursos disponíveis para 
satisfazer essas necessidades.

✓ Ser dotado de um conjunto de 
competências técnicas e 
pessoais.

Business skills are primarily 
behavioral.



Tipos de Competências Empresariais
● Competências Tácitas - know-how pessoal com raízes 

na experiência ou prática (ex. sentido estético ou 
intuição).

● Competências Explícitas – conhecimento articulado 
registado em documentos, memorandos, bases de 
dados, etc. O conhecimento explícito é fácil de 
armazenar, distribuir e comunicar.

● Competências Inerentes - compreensão de processos 
internos, produtos, regras ou cultura organizacional 
(ex. rotinas informais, códigos de conduta, ética 
organizacional).

Um empreendedor 
de sucesso deve 
ter todos estes 

tipos de 
competências:



Qual é a diferença?
Competências técnicas
• Competências ou 

capacidades “ensináveis”
que são fáceis de quantificar

• Inclui qualificações ou 
cursos em certos campos de 
conhecimento como 
contabilidade, finanças, 
economia, estatística

Competências pessoais
• Competências subjetivas 

que são muito mais 
difíceis de quantificar

• Inclui competências 
como comunicação, 
resolução de problemas e 
pensamento crítico

Uma combinação de 
competências técnicas 

e pessoais é crucial 
para os negócios.

O equilíbrio entre os dois tipos de competências é a chave para o sucesso.



Top 10 das competências empresariais:
Esta lista do top 10 das competências
empresariais apresenta um movimento
significativo. Enquanto competências
como solução de problemas complexos
permanece no top 3, várias competências
no top 10 desapareceram. As
organizações precisam de uma ampla
gama de competências técnicas e pessoais
para permanecerem ágeis e competitivas.



2. Um Bom Líder



Os bons líderes têm muitas 
qualidades pessoais. De que 
competências precisa para 
ter sucesso nos negócios? 
Aqui estão algumas:

Qualidades 
de um Bom 

Líder
Criatividade

Flexibilidade/
Foco no 
Cliente

Persistência/ 
Resiliência

Confiança 
em si 

Próprio

Iniciativa Proatividade

Otimismo/ 
Realismo

Propensão 
para o 
Risco

Controlo

Auto-Motivação
(necessidade de 
alcançar algo)



Criatividade
✓ Inventar e desenvolver novas ideias 

ou novos métodos de fazer as coisas
✓ Identificar falhas  nos produtos 

existentes e produzir 
protótipos/modelos novos mais 
eficientes

Propensão para o Risco
✓ Não ter medo de perdas 

financeiras ou danos à reputação

✓ Não ter medo de falhar

Boa Prática
James Dyson inventou uma versão 
melhorada do secador de mãos 
tradicional, o Dyson Airblade Fast 
Hygienic, que seca as mãos em 10 
segundos e é 4 vezes mais eficiente em 
termos energéticos do que os 
secadores de mãos tradicionais.

Boa Prática
O Irish Dragon Gavin Duffy arriscou 
quando, com 18 anos,  fundou uma 
estação de rádio local com 20 
funcionários. Em 1989 ele arriscou de 
novo e fundou a primeira estação de 
rádio local provincial licenciada, a 
LMFM. 



Iniciativa
✓ Ter a iniciativa e tomar decisões

rápidas e claras
✓ A capacidade de resumir um

problema rapidamente (poder
analítico) e tomar uma decisão
para alcançar a melhor solução

Controlo
✓ Um desejo de ser o seu próprio patrão 

e ser autossuficiente
✓ A necessidade de estar em controlo de 

todas as situações e não gostar de 
trabalhar para outras pessoas

Boa Prática
Desde tenra idade, Irish Dragon Bobby Kerr 
tinha o bichinho do negócio e um desejo de 
ser o seu próprio patrão enquanto ajudava o 
seu pai a gerir o hotel de 4 estrelas Newpark, 
em Kilkenny. Em 1999, Bobby abriu os cafés 
PERK, em Dublin, antes de vender a marca à
Insomnia. 



Otimismo/Realismo
✓ Crença que o negócio será um sucesso
✓ Escolha de objetivos realistas e nunca 

tentar o impossível, de modo a que os 
planos sejam sempre alcançáveis

Proatividade
✓ Ser proativo e estar preparado para 

iniciar ações, antes ou sem esperar 
por terceiros

Boa Prática
Anita Roddick foi proativa
quando demonstrou ter liderança
e motivação ética ao fundar a
Body Shop enquanto empresa de
cosmética que escolhe não testar
os seus produtos em animais.



Persistência/Resiliência
✓ Ser persistente e não desistir 

facilmente

Confiança em Si Próprio
✓ Ter total fé nas suas ideias e torná-las 

realidade com confiança

Boa Prática
Caleb Bradham foi à falência 3 vezes 
antes da Pepsi Co. ter sucesso, o que 
ilustra vividamente a persistência 
dos maiores empreendedores. 

Boa Prática
Charles O’Neill teve confiança para 
fundar a O’Neills em  Dublin em 1918. 
Começou por produzir bolas de 
futebol e  sliotars, mas expandiu 
confiantemente para roupa GAA em 
1955. 



Auto-Motivação (necessidade de alcançar algo)
✓ Aqueles que começam por iniciativa própria com uma motivação muito 

forte de alcançar algo e ter sucesso
✓ Não ser preguiçoso – uma atitude “levantar e fazer”

Boa Prática
Richard Branson, o empreendedor por detrás da Virgin sempre teve por toda a sua
carreira os níveis mais elevados de motivação, enquanto se mantinha atualizado e
movia o seu império energeticamente para novos negócios, como o transporte,
eletrónica, entretenimento e o setor alimentar de forma a assegurar que a sua
empresa se tornava uma líder global.



Flexibilidade/Foco no Cliente 

Boa Prática
A paixão pela perfeição, motivação feroz e flexibilidade de Steve Jobs permitiram-lhe
revolucionar seis indústrias: computadores pessoais, filmes de animação, música,
telemóveis, tablets e publicação digital ao focar-se sempre nas necessidades atuais e futuras
dos clientes.

✓A capacidade de adaptar o seu modelo de negócio às necessidades dos clientes 
sempre em mudança



3. Gestão do Negócio



Planeamento Eficaz
● Objetivo a longo prazo. O que realmente lhe importa? Qual é o objetivo do seu

negócio? À medida que o seu negócio reage às circunstâncias sempre em mudança,
como o consegue acompanhar?

● Os objetivos. O que gostaria de alcançar nos próximos 12, 24 ou 36 meses? Por que
escolheu estes objetivos agora? Existe uma oportunidade que queira explorar? O que
está a sua concorrência a fazer?

● A estratégia. Como pode tirar o melhor proveito das oportunidades que identificou?
Quais são os riscos e como os pode controlar? Que suposições fez? O que gostaria de
saber?

● Tática. Como vai colocar a sua estratégia em ação? Quem vai fazer o quê e quando?
● Revisão Financeira. Pode pagar os seus planos? Que táticas serão as mais eficientes

em termos de custos?



Por que precisa de um Plano de Negócio
✓ Clarificar a sua ideia de negócio
✓ Identificar potenciais problemas
✓ Definir o seu objetivo
✓ Avaliar o seu progresso

✓ Vai precisar de um plano de negócio se 
quiser assegurar um investimento ou 
empréstimo de um banco.

✓ Pode também ajudar a convencer 
potenciais clientes, fornecedores e 
funcionários a apoiá-lo.



Plano de Negócio – Como o escrever
● Criar o seu Plano de Negócio é mais do que escrever as suas ideias em papel para 

potenciais financiadores verem. 
● É um processo exploratório no qual pode avaliar as suas opiniões e testar os seus 

pressupostos sobre uma ideia, e até descobrir novas oportunidades.  
● Pode até levá-lo a “matar” alguns aspetos do seu negócio antes de investir muito 

tempo ou dinheiro neles. 
● Ter um modelo é ótimo - não estará certamente a fazer nada que já não tenha sido 

feito, por isso estará a utilizar uma estrutura comprovada para o seu Plano. 
Praticamente quase tudo pode ser customizado.

Links para modelos
• https://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-

download-free.html
• https://upmetrics.co/template/sample-business-plan-template
• https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-

resources/business-tools/business-plans
• https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/

https://www.inc.com/larry-kim/cash-strapped-about-to-collapse-4-tips.html
https://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-download-free.html
https://upmetrics.co/template/sample-business-plan-template
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/


Existem três áreas distintas inerentes a qualquer negócio: 
marketing, finanças e operações.

Gestão de Operações Gestão de FinançasGestão de Marketing 



Gestão de Marketing
A gestão de Marketing está focada na aplicação prática de técnicas de marketing e
na gestão das atividades e recursos de marketing de uma empresa. A gestão de
marketing muitas vezes sobrepõe-se ao planeamento estratégico.

O Marketing é uma função organizacional e
um conjunto de processos para criar,
comunicar e proporcionar valor aos clientes
e para gerir o relacionamento com clientes
de forma a benificiar a organização e os seus
stakeholders.”

O Planeamento estratégico incluí todas as
atividades que conduzem ao desenvolvimento
de uma missão organizacional clara, objetivos
organizacionais e estratégias adequadas para
alcançar o objetivo de toda a organização.



• Os produtos têm uma vida limitada
e, assim, todos os produtos têm um
ciclo de vida.

• As vendas de produtos passam por
várias fases, cada uma com
desafios, oportunidades e
problemas diferentes para o
vendedor.

• Os produtos requerem diferentes
estratégias de marketing, finanças,
produção, compra e recursos
humanos em cada fase do seu ciclo
de vida.

Enquanto líder deve saber...

Ciclo de vida do produto – fases da vida do produto no mercado.



Enquanto líder deve saber...

Ciclo de vida do produto – fases da vida do produto no mercado.
Fases Características

Introdução Um período de poucas vendas quando o produto é introduzido no 
mercado. Os lucros são inexistentes nesta fase, devido às despesas 
pesadas incorridas com a introdução do produto. 

Crescimento Um período de rápida aceitação do mercado e melhoria 
substancial dos lucros. 

Maturidade Um período de desaceleração do crescimento das vendas, porque o 
produto atingiu a aceitação da maioria dos potenciais 
compradores. Os lucros estabilizam ou declinam devido às 
despesas crescentes de marketing para defender a posição do 
produto. 

Declínio O período quando as vendas apresentam uma quebra e os lucros 
baixam.



Marketing mix – é o conjunto de ferramentas de marketing que uma empresa utiliza
para alcançar os seus objetivos de marketing no mercado-alvo. Sem isso, os negócios
não teriam uma base para orientar a estratégia ou trazer uma nova oferta para o
mercado. O marketing mix é verdadeiramente o suporte de todos os Planos de
Negócio.

Enquanto líder deve saber...

4 P‘s 
Produto
Preço
Distribuição
(Place) 
Promoção

4 C’s
Clientes (Necessidade ou 
Querer) 
Custo para o Cliente
Conveniência
Comunicação

Quando está a elaborar um programa de marketing para o seu negócio,
concentre-se no básico - os quatro componentes de qualquer Plano de
Marketing: Produtos e Serviços, Promoção, Distribuição (Place) e Preço.



Gestão de Operações
A gestão de operações é a área que controla a eficiência e eficácia da
operação no apoio e desenvolvimento dos objetivos estratégicos da
empresa. Envolve a responsabilidade de assegurar que as operações
do negócio são eficientes.

O que envolve a gestão de operações?
➢ Planeamento, organização e supervisão nos contextos de

produção ou prestação de serviços.

Os cinco principais tipos de 
decisão referem-se a:
1. Os processos através dos 

quais bens e serviços são 
produzidos

2. A qualidade de bens ou 
serviços

3. O número de bens ou 
serviços (a capacidade de 
operações)

4. A quantidade de materiais 
(inventário) necessária 
para produzir bens e 
serviços

5. A gestão de recursos 
humanos 



Gestão Financeira
Conceitos-chave:

➢ Ter a certeza que a empresa tem os recursos
necessários para cumprir as suas obrigações
financeiras atempadamente

➢ Prever a receita, despesas e lucro líquido da
empresa

➢ Ter reportes financeiros exatos

➢ Determinar a melhor forma de capital para a
empresa – financiamento, capital próprio ou uma
combinação – quanto e quando é necessário

A gestão financeira nos negócios significa 
planear, utilizar e direcionar a utilização 
dos recursos financeiros da empresa – o 
dinheiro que gera através das suas 
operações e capital dos investidores ou 
credores.



Gestão financeira para o sucesso do negócio
1. Planeamento do Negócio

2. Financiar o Negócio

3. Controlo Financeiro

4. Melhoria do Negócio

Quer esteja a iniciar um novo empreendimento, à procura
de novas oportunidades para um negócio existente ou a
atualizar a sua estratégia, o planeamento é essencial.

O seu Plano de Negócio indica-lhe claramente o
financiamento que o seu negócio precisa. Além de identificar
os seus requisitos iniciais, as previsões identificam que
financiamentos adicionais poderá precisar no futuro.

Um bom controlo financeiro é mais do que apenas
acompanhar as compras e vendas. O objetivo deve ser
analisar como os recursos podem melhorar o seu negócio.

Quando começar a implementar melhorias de processo na
função financeira, verá rapidamente os efeitos positivos que
podem ter impacto em todo o negócio.



4. Competências de Gestão



Planeamento
✓ Definir os objetivos e a missão

✓ Analisar as alternativas

✓ Determinar os recursos necessários

✓ Criar estratégias para alcançar objetivos

Liderança
✓ Motivar os funcionários a cumprir objetivos

✓ Comunicar com os funcionários 

✓ Resolver conflitos

✓ Gerir a mudança

Exemplos de Competências de Gestão:

Organização
✓ Planear funções e especificar tarefas

✓ Criar uma estrutura organizacional

✓ Coordenar as atividades de trabalho

✓ Definir políticas e procedimentos

Controlo
✓ Avaliar o desempenho

✓ Comparar o desempenho com padrões

✓ Realizar as ações necessárias para melhorar o 

desempenho



Tomada de decisão:
Os empreendedores de sucesso têm a capacidade de pensar rapidamente e tomar
decisões em relação a um conjunto pré-determinado de objetivos. As boas decisões
devem ser baseadas em factos e informação e ir ao encontro de objetivos pré-
determinados.

As competências de gestão mais importantes:

Tomada de Decisão.

Aprender a analisar o 
problema em detalhe

Formular várias opções 
ou cursos de ação 

disponíveis para resolver 
o problema

Avaliar as opções 
selecionadas, os prós e 
contras e selecionar a 

melhor opção/curso de ação 
para resolver o problema

Avaliar o método mais 
eficaz para lidar com a 

questão

Isto irá garantir a 

eficiência da decisão 

para benefício da 

empresa de modo a 

alcançar os objetivos.

Steve Jobs tomou a decisão de utilizar
processadores da Intel para melhorar a
eficiência dos seus produtos Apple.



Bom estilo de tomada de decisão

1. Atrasado – Irá esperar tanto quanto
possível para juntar factos e informação
antes de tomar uma decisão.
2. Intuitivo – As decisões são baseadas
num bom pressentimento.

O empreendedor utiliza uma combinação
de estilos atrasados e intuitivos para
tomar uma boa decisão.

Mau estilo de tomada de decisão

1. Impulsivo – As decisões são tomadas 
precipitadamente, sem analisar todos os 
factos.

2. Dependente – Nunca consegue tomar 
uma decisão e espera que outros a tomem 
por si. 

James Dyson demonstrou ter competências empresariais quando tomou a decisão de deixar o seu negócio de família e
fundar a Dyson Appliances. Ele tomou a decisão de fundar a sua empresa enquanto sociedade de responsabilidade
limitada por cotas para reduzir os riscos. Ele tomou a decisão de ter um novo design nos seus modelos e utilizar cores
garridas para diferenciar o seu aspirador dos da concorrência e aumentar a sua visibilidade nas lojas.



Networking
Os empreendedores de sucesso têm competências interpessoais de excelência e têm
uma grande capacidade de se relacionarem com outras pessoas (bons motivadores).

➢ Criar contactos ou uma rede de pessoas de influência (comunidade local,
governo, fornecedores, solicitadores, contabilistas, clientes), de modo a apoiar o
negócio, obter informação valiosa e adquirir clientes.

➢ Ouvir as pessoas no mercado e fazer alterações nos seus produtos através do
feedback recebido.

Competências Inovadoras
Os empreendedores de sucesso são inventivos por natureza. A sua inovação permite-
lhes identificar novas oportunidades no mercado e ganhar vantagem competitiva em
relação aos seus rivais, pois podem lançar rapidamente a sua marca no mercado
antes da concorrência.



Planeador Excelente:
O planeamento envolve pensamento estratégico e definição de objetivos ao
maximizar cuidadosamente todos os recursos disponíveis. Um bom empreendedor
desenvolve e segue todos os passos diligentemente para cumprir os objetivos. Um
bom empreendedor sabe que o planeamento é uma competência eficaz apenas
quando combinada com ação.

Orientação para as Pessoas:
É uma competência muito importante necessária para se ter sucesso em qualquer
tipo de negócio. Refere-se à comunicação eficaz e eficiente e a estabelecer uma boa
relação com as pessoas que trabalham dentro ou fora do seu negócio. Nas
transações do dia-a-dia, é necessário lidar com pessoas. Uma competência
interpessoal bem desenvolvida pode fazer uma grande diferença entre o sucesso
ou o insucesso de um negócio.



5. Objetivos do Negócio



Orientação para o Lucro
O lucro é o objetivo de qualquer negócio e é crucial ter uma boa estratégia de
preço e ter uma ideia clara do que quer que a sua estratégia alcance. Assim, um
aspeto-chave nos negócios é ser dotado de competências empresariais que o
ajudem a identificar a melhor solução para gerar dinheiro.

Competência de Orientação para o Lucro :

➢ Definir preços com base em quanto lucro precisa ter

➢ Estar informado em relação aos preços da concorrência

➢ Monitorizar as necessidades do mercado

➢ Considerar todas as despesas para a empresa (custos com publicidade,
comissões de vendas, envio)

Os clientes determinam se um preço é atrativo
com base em:
• Números redondos (20€, 50€ e 100€)
• Aumento de preço devido a extras e luxos
• Preços que parecem mais baixos (19,99€ ou

49,99€).



Tipos de orientação para a Empresa
Produção
A estratégia tem como objetivo poupar dinheiro na produção e custo dos bens
vendidos. Se uma empresa puder reduzir os custos para vender o produto com
preço mais baixo no mercado, poderá ganhar à concorrência que vende o mesmo
produto ou semelhante.

Estratégia:
➢ Ter matérias-primas mais baratas ao comprar quantidades maiores ou ao

encontrar diferentes fornecedores
➢ Inovar para utilizar matérias-primas mais baratas sem baixar a qualidade

dos produtos
➢ Automação da produção pode reduzir os custos com pessoal

Os líderes têm de tomar várias decisões todos os
dias. Existem quatro tipos de orientação da
empresa e planeamento estratégico que ajudam a
definir um negócio.



Produto
Esta estratégia procura melhorar os produtos existentes ou criar novos produtos
para resolver problemas. Quando os líderes estão em modo de orientação para o
produto, focam-se bastante nas características e benefícios dos produtos. A
melhoria de produtos permite que a empresa esteja à frente da concorrência e
permaneça relevante.

Estratégia:
➢ Focar na satisfação, feedback e necessidades do cliente
➢ Questionar os clientes existentes para perceber o que os faz felizes
➢ Desenvolver relações fortes e lealdade dos clientes ao satisfazer necessidades

específicas

Tipos de orientação para a Empresa
Os líderes têm de tomar várias decisões todos os
dias. Existem quatro tipos de orientação da
empresa e planeamento estratégico que ajudam a
definir um negócio.



Marketing
A estratégia foca-se em colocar a marca como “a primeira coisa que vem à cabeça”
de modo a que quando os clientes pensam em comprar aquele tipo de produto ou
serviço, o seu produto seja o primeiro que consideram.

Estratégia:
➢ Procurar ajudar os clientes a associar os produtos da sua empresa a

sentimentos específicos e soluções positivas

Tipos de orientação para a Empresa
Os líderes têm de tomar várias decisões todos os
dias. Existem quatro tipos de orientação da
empresa e planeamento estratégico que ajudam a
definir um negócio.



Vendas
O objetivo é ter participação no mercado, mesmo que isso exija um sacrifício da
lealdade do cliente e rentabilidade a longo prazo. A orientação para as vendas é

eficaz para criar consciencialização e tirar clientes à concorrência, mas a empresa
tem de arranjar forma de os manter.

Estratégia:
➢ Transição para programas de fidelização com a participação no mercado já

alcançada.

Tipos de orientação para a Empresa
Os líderes têm de tomar várias decisões todos os
dias. Existem quatro tipos de orientação da
empresa e planeamento estratégico que ajudam a
definir um negócio.



Os 4 tipos de objetivos do negócio:

1. Preço orientado para o Lucro

O preço orientado para o Lucro faz com que o lucro seja a principal
prioridade quando se decide o preço de um produto/serviço. Isto pode ter
como objetivo quer maximizar o lucro por unidade em relação ao custo
dos bens vendidos e outros custos de operação, quer maximizar o lucro
global ao definir um preço que seja competitivo o suficiente para
aumentar o número global de unidades vendidas.

2. Preço orientado para a Concorrência
O preço orientado para a Concorrência utiliza o preço para atrair os
clientes e define o seu nicho em relação à concorrência.

Enquanto 
empreendedor de 
sucesso deve ter 
objetivos claros para o 
seu negócio. Em que 
estratégias se focam os 
líderes?



Os 4 tipos de objetivos do negócio:
3. Preço de Mercado

Uma estratégia de preço de Mercado oferece um preço inicial baixo. A
estratégia pode ser arriscada, porque os clientes não gostam de estar
habituados a pagar um preço baixo e depois ser-lhes pedido que paguem
mais. Esta abordagem pode ter sucesso se os produtos realmente tiverem
qualidades além do preço, tais como características únicas ou qualidade
excecionalmente elevada.

4. Taxação Estratégica

Uma taxação Estratégica utiliza a lógica oposta àquela baseada no
mercado. Se os clientes gostam muito de um produto e não se importam
de pagar mais, os preços iniciais podem ser elevados quando introduz
uma inovação ou uma nova linha e depois pode baixar os preços quando
já tiver atraído os clientes que estão dispostos a pagar mais.

Em que estratégias se 
focam os líderes?



ATIVIDADES PRÁTICAS



1. Identifique se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:

a) Nos negócios, as competências técnicas são preferíveis às pessoais.

b) Um bom planeamento significa definir objetivos assim como criar estratégias e
táticas para os alcançar.

c) Os bons líderes devem possuir uma combinação de competências tácitas,
explícitas e inerentes.

d) A gestão de operações está relacionada com planeamento, organização e
networking.

e) O Mercado é apenas um local físico onde acontece a compra e venda de produtos
ou serviços.



2.      Complete as seguintes afirmações:

a) Um bom estilo de tomada de decisão significa ser ……….e intuitivo.

b) Com uma boa estratégia para definir o preço, será capaz de alcançar………

c) Ser um bom planeador significa ter pensamento …………..

d) A gestão de operações é uma área focada em .........o processo de produção.

e) Em geral, uma taxação estratégica significa cobrar inicialmente preços

…………e depois…………….. os preços.



Recursos Externos
https://www.smallbusiness.wa.gov.au/business-advice/starting-your-business/business-skills
https://www.business.com/articles/12-business-skills-you-need-to-master/
https://www.unprme.org/resource-docs/wecnetimpactreport2011.pdf
https://www.workinculture.ca/workinculture/storage/medialibrary/Resources/Our%20Publicatio
ns/Skills-for-Success-Final-Report.pdf
https://www.ippr.org/files/publications/pdf/business-skills_Nov2016.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/99165/avcd_cip_manual.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/mngtsklls_e.pdf/$FILE/mngtsklls_e.pdf
http://www.liraz.com/leadership-and-management-skills.pdf
https://articles.bplans.com/how-to-write-a-business-plan/
https://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Operations-
Management.html#:~:targetText=One%20may%20generally%20consider%20that,or%20more%20of
%20these%20areas.

https://www.smallbusiness.wa.gov.au/business-advice/starting-your-business/business-skills
https://www.business.com/articles/12-business-skills-you-need-to-master/
https://www.unprme.org/resource-docs/wecnetimpactreport2011.pdf
https://www.workinculture.ca/workinculture/storage/medialibrary/Resources/Our%20Publications/Skills-for-Success-Final-Report.pdf
https://www.ippr.org/files/publications/pdf/business-skills_Nov2016.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/99165/avcd_cip_manual.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/mngtsklls_e.pdf/$FILE/mngtsklls_e.pdf
http://www.liraz.com/leadership-and-management-skills.pdf
https://articles.bplans.com/how-to-write-a-business-plan/
https://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Operations-Management.html#:~:targetText=One%20may%20generally%20consider%20that,or%20more%20of%20these%20areas.

